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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU 

LGD „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 13. 07. 2010 ROKU 

 

 

1. Dnia 13. 07. 2010 roku odbyło się posiedzenie Zarządu LGD, w którym, według 

załączonej do niniejszego protokołu listy obecności,  uczestniczyło 5 członków. 

Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia LGD „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem”, Pani Beata Wilczyńska. Po przywitaniu obecnych członków, 

przedstawiła porządek obrad, który został jednomyślnie zatwierdzony. 

2. W dalszej kolejności została przedstawiona deklaracja dotycząca przystąpienia 

do Stowarzyszenia Domu Pomocy Społecznej w Kocku, który na mocy podjętej 

przez Zarząd Uchwały, został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia LGD.  

3. Kolejny punkt obrad dotyczył spraw różnych. Poruszono w nim następujące 

kwestie: 

− Konieczność zmiany polityki rachunkowości Stowarzyszenia i dostosowania 

jej do wymogów rozporządzenia w wyniku przeprowadzonej przez Urząd 

Marszałkowski kontroli ( Uchwała Nr 3/2010 z dnia 27. 04. 2010), 

− Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem LGD „ Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” a Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 

w Końskowoli ( umowa w załączeniu do protokołu) 

− Zapoznanie się z propozycją uczestnictwa LGD w projekcie Centrum 

Ekonomii Społecznej w Lublinie, 

− Informacja na temat organizowanych przez Stowarzyszenie LGD spotkań 

integracyjno- szkoleniowych oraz planowanym naborze wniosków 

o przyznanie pomocy, 

− Informacja o planowanym przez LGD Ziemi Kraśnickiej spotkaniu lokalnych 

grup działania  z terenu województwa lubelskiego, 
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− Wydelegowanie Pani Urszuli Sidor na spotkanie „ Piknik z Fundacją” 

zorganizowane przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego w dniu  

30. 07. 2010, 

− Przedstawienie przez Prezesa LGD projektu wniosku, pt.: „ Marketing 

gospodarczy. Teren działania LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, 

służącego promocji walorów turystycznych, kulturowych i gospodarczych, 

− Zaproszenie przedstawicieli LGD na konferencję  „LCOI System- Magnes 

Biznesu- narzędzie wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz 

pobudzanie aktywności społecznej w zakresie rozwoju gospodarczego 

i promocji regionów Polski Wschodniej” w dniu 23. 07. 2010 w Cedzynie, 

4. Materiały z posiedzenia Zarządu stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

5. Wobec braku pytań, Prezes Stowarzyszenia podziękowała obecnym za 

przybycie i zamknęła posiedzenie. 

 

 

 

 

Protokołowała                                                                                            Przewodniczyła 

Beata Wilczyńska 


